IdeaPro i8 Smartwatch med sensor til
måling af blodtryk og iltmætning

Download app og opret forbindelse
1. Hold tænd-knappen nede for at tænde uret
2. Scan følgende QR kode for at installere “Qwatch”-appen eller download “Qwatch” fra
App Store eller Google Play.

3. Åbn appen for at forbinde til din enhed. Sørg venligst for at Bluetooth er aktiveret på
din smartphone.
- Trin 1: Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon
- Trin 2: Åbn “Qwatch” appen og tryk “Tilføj enhed” for at forbinde

Smartwatchets funktioner
1. Tænd: hold tænd-knappen nede i 3 sekunder, for at tænde uret.
2. Sluk: på det interface der viser tiden, skal du holde tænd-knappen nede i 3 sekunder
for at tilgå det interface, som lader dig slukke uret. Hold dernæst tænd-knappen nede
igen, eller på skærmen, for at bekræfte. Alternativt kan du bruge drop down-menuen og
trykke Sluk.
3. Screen-on: ryst dit håndled eller tryk på tænd-knappen for at “vække” dit smartwatch.
4. Touch: swipe til venstre og højre for at skifte interface. Swipe op og ned for at skifte
side. Tryk enter eller bekræft. Swipe til højre for at gå tilbage eller afslutte.

Funktioner på Qwatch-appen
1. Interface der viser tiden
2. Indstillinger for sprog: den understøtter op til 20 forskellige sprog

3. Skridttæller: tæller skridt, kilometertal og forbrændte kalorier
4. Søvnmonitor: Søvnmonitoren er aktiv fra kl. 22-08
5. Overvågning af hjerterytmen: lader dig tjekke din hjerterytme
6. Flere sportstilstande: gå til “Start måling” på sportsinterfacet og vælg en
sportstilstand. Din data vil blive synkroniseret med “Qwatch” appen. Swipe til højre på
skærmen for at afslutte sportstilstand.
7. Overvågning af blodtrykket: sørg venligst for at måle når du er i hvile og er afslappet
8. Overvågning af iltmætning: sørg venligst for at du er i hvile og er afslappet under
målingen
9. Påmindelser: vækkeur, påmindelse om at drikke vand, påmindelser om stillesiddende
tilstand, beskeder og opkald, notifikationer fra sociale medier
10. Fjernbetjening til billedtagning
11. Musikstyring
12. Spilletilstand
13. 'Forstyr ikke’ tilstand
14. Justering af lysstyrken
15. Stopur
16. Nulstil til fabriksindstillinger

Specifikationer:
- Display: 1.7" 240x280 IPS
- Input: sideknap, touchskærm
- CPU: NRF52832
- G-sensor: SC7A20
- Hjerterytmesensor : VC31
- Vandtæt klassificering: IP67
- Materiale på kabinettet: aluminium
- Remmens materiale: silikone
- Bluetooth version: 5.0
- App: Qwatch
- Batteri: 230mAh Li-polymer
- Standby-tid: 30 dage
- Batterilevetid ved dagligt brug: 10 dage
- Oplader: magnetisk oplader (inkluderet)
- Opladningstid: 1,5 time
- Mål: 255x38x10.9 mm

